Kaba evolo - Fordelene kort
fortalt
niveauer
• Modulbaseret - eksisterende
mekaniske låsesystemer kan
let opdateres og forbedres
• Brugervenlig - ét program bevarer et overblik over hele systemet
• Lav vedligeholdelse – takket
være materialer af høj kvalitet
og avanceret teknologi
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Oplev en ny verden i adgangssystemer
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• Ingen sikkerhedsrisiko - selv
hvis et adgangsmedie mistes
• Intelligent programmering individuelle og gruppespecifikke  adgangstilladelser, også
begrænset af udløbstid
• Decentral - seneste adgangstilladelser tildeles effektivt
• Alsidig - det rigtige produkt til
hver dørkonfiguration
• Langsigtet investeringssikkerhed - Skalerbarhed og integration  i systemer med højere

Kaba evolo - fleksibel og
organiseret
Digitalt og bekvemt

Den moderne livsstil er præget
af hurtige forandringer og dynamisk udvikling:  forretningssegmenter ændrer sig, teams vokser, folk flytter ind i nye lokaler og
bygninger – for det meste fra
den ene dag til den anden.
Sådanne situationer skal hånderes sikkert og effektivt.
Kaba har anerkendt dette behov
og udviklet et innovativt

Kaba evolo – Komponenterne

adgangssystem, som giver
pålidelig beskyttelse - i enhver
situation.
Kaba evolo er et omfattende adgangssystem og resultatet af en
systematisk tilgang til fremtidig
fleksibilitet og sikkerhed. Kaba
evolo kan udvides efter behov –
uanset om der er tale om et mekanisk eller elektronisk låsesystem.

Trådløs programmering
Internet forbindelse
USB forbindelse

Kaba CardLink – trådløs og

Intuitiv betjening

sikker

De individuelle adgangs medier
kan konfigureres direkte fra din
arbejdsplads. Desuden er det
også muligt at tildele brugertilladelser decentralt.

Adgangsrettigheder og generel
information er lagret på adgangsmedierne som bruger
Kaba CardLink Adgangsrettigheder ændres let og enkelt
med Kaba CardLink:  enten som
individuel adgang eller gruppe
adgang.

Mistet adgangsmedie
udgør ingen risiko,
idet adgangsbrikken
valideres automatisk
af Kaba CardLink.

Eventuelle efterfølgende ændringer kan til enhver tid udføres manuelt direkte på dørene
ved hjælp af programmering
medierne. Dette giver dig autonomi og fleksibilitet på samme
tid.
PC-baseret adgangsstyring anbefales til komplekse låsesystemer med et stort antal adgangsmedier – den kraftfulde,

brugervenlige  KEM-software er
tilgængelig til dette formål.
Tidsbegrænsede, individuelle tilladelser kan lagres på adgangs
medier vha. Kaba CardLink. Uanset om dørene i en bygning styres online (kabel) eller som et
stand-alone system (uden kabel), kan de stadig betjenes ved
hjælp af et enkelt adgangs medie.
Hele systemet kan derfor styres
centralt.

Kaba evolos produktelementer
kort fortalt:
• Den digitale Kaba cylinder har
fået et helt nyt design der giver visuel og akustisk brugervejledning.
• Kabas c-lever er et digitalt element, der er egnet til alle
standard dørlåse.
• Det innovative koncept bag
det kompakte c-lever gør det
muligt at holde dørelementerne og låsecylinderen uafhængige, hvilket giver den korteste monteringstid - selv på
glasdøre.
• Den attraktive Kaba Reader er
perfekt til styring af forskellige
låseenheder, såsom døråb-
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nere, motorlåse, barrierer og
skydedøre.
Kabas højkvalitets opdateringsterminal er den elegante løsning til effektiv tildeling af tilladelser.
Kabas desktop-reader Giver
mulighed for bekvem programmering af nye adgangsmedier direkte på pc'en.
Kabas Programmør kommunikerer trådløst med dørkomponenterne. Relevante adgangsdata kan importeres eller
eksporteres.
KEM Management softwaren
styrer hele nøgleplanen samt  
alle dør- og systemhændelser.

